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  .]91))[النمل:ِإنَما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة الِذي َحرَمَها  (( 
 ]91))[النمل: َهِذِه اْلبَـْلَدةِ  ((وهنا قد ُعلم املكان الذي قاله النيب عليه الصالة والسالم فيه، فهو مكة لقوله: 

  .واإلشارة هنا للقريب
فيه إظهار لفضل اهللا تبارك وتعاىل على ساكين هذه القرية حيث  ]91))[النمل: َهاالِذي َحرمَ  ((مث إن قوله: 

  جعل اهللا هذه القرية حراماً.
أي: املنقادين حلكم اهللا، وال منافاة بينه  ]91))[النمل:اْلُمْسِلِميَن  َوَلُه ُكل َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  قال: ((

ألنه أصل العبادة شيء، واإلسالم يف مجيع  ]91))[النمل: ْن َأْعُبَد َرب َهِذِه اْلبَـْلَدةِ أَ  ((وبني العبادة فيما سبق 
  الشريعة شيٌء آخر.

ُلَو اْلُقْرآَن  (( تالوة لفظية تقوم ا احلجة عليكم، وتالوة عملية تطبيقية يتبني ا أنين  ]92))[النمل:َوَأْن َأتـْ
وقوله: القرآن، هو هذا الذي نزل عليه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، وبعد تالوة  لست مبباٍل مبن خيالفين يف هذا األمر.

  ايش عندكم اهتدى له أو به ؟ ". )) لهاْهَتَدى  َفَمنِ  ((" القرآن 
  ...الطالب
 ولكن على تفسري املؤلف يقول: اهتدى مبعىن انقاد؛ ألن اهتدى ما تتعدى". )) لهاْهَتَدى  َفَمنِ  (( :الشيخ

بالالم، تتعدى بالباء بسببه، لكنه ضّمنه مبعىن انقاد.وتضمينه معىن االنقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق، 
  فالذي يهتدي وينقاد له.

  ..." أي: ألجلها، فإن ثواب اهتدائه له ]92))[النمل:فَِإنَما يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه  ((" 
ة ليست هللا عز وجل ألن اهللا غين عنه، وليست لفالن وال لفالن؛ ألن  من اهتدى ذا القرآن وانقاد له فاملصلح

  كل نفٍس هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
إذاً: فهو لنفسه، وإن كان ينتفع الداعي بذلك أيضًا انتفاع الدال، فإن الدال على اخلري كفاعله، لكن أصل 

لُه َعَلْيِه َوَسلَم يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل للفاعل، فال يقال مثًال: أن الرسول َصلى الملن ؟ الثواب 
وإن كان  ]92))[النمل: فَِإنَما يـَْهَتِدي لِنَـْفِسهِ  ((قصده عليه الصالة والسالم األول هو نفع اخللق، وهلذا قال: 

  النيب عليه الصالة والسالم ينتفع باهتدائه فهو كذا.
 ِإنَما َأنَا ِمنَ  )) له: ((فـَُقْل  )) عن اإليمان وأخطأ طريق الهدى ((ِه َوَمْن َضل فَِإنَما يـَْهَتِدي لِنَـْفسِ  ((" 

  ." ]92))[النمل:اْلُمنِذرِيَن 
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قّدر له مبن اهتدى، وقّدر هنا: فقل له، والسبب أنه يقّدر هنا ألجل أن يرتبط اجلواب بفعل الشرط؛ ألن املؤلف 
ُلَو اْلُقْرآنَ  ((قوله:    اهتدى ألي شيء؟ بالقرآن الذي أتلوه. ]92))[النمل: اْهَتَدى َفَمنِ  َوَأْن َأتـْ

ما ميكن يكون: قل إمنا أنا من املنذرين  ]92))[النمل:اْلُمنِذرِيَن  فـَُقْل ِإنَما َأنَا ِمنَ  (( وهنا من ضّل مْن شرطية.
)) له فـَُقْل  ((، وهلذا قّدره بقوله: " إال إذا كان فيه ضمري يعود عليه ]92))[النمل: َوَمْن َضل  ((جوابًا لقوله: 

  ". ]92))[النمل:اْلُمنِذرِيَن  ِإنَما َأنَا ِمنَ  ((
فإذا قال قائل: ما هو احلكمة يف حذفه؟ قلنا: احلكمة يف حذفه العموم. يعين: فقل له ولغريه: إمنا أنا من 

اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ليست خاصة ملن يضل،  املنذرين.يعين: معناه من هذه اجلملة اليت هي وصف ثابت للرسول َصلى
  ، ومعىن املنذر: املخّوف.بل من يضل ومن ال يضل يقال له: إن الرسول عليه الصالة والسالم من املنذرين

  ". المخّوفين فليس علّي إال التبليغقال: " 
ا يفيد اختصاص الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه إمنا أداة حصر، فإذا قال قائٌل: هذ ]92))[النمل:ِإنَما َأنَا  ((وقوله: 

ِإنا َأْرَسْلَناَك بِاْلَحق َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِم  ((َوَسلَم باإلنذار، مع أن اهللا يقول: 
  .]119))[البقرة:

كرون فكان ذكر جانب التخويف يف قوٌم منمن؟قلنا: لكن لكل سياٍق ما يناسبه من اللفظ، فهنا املخاطب 
  .لرتشيدحقهم أوىل من اجلمع بينه وبني ا

  ." وهذا قبل األمر بالقتالقال: " 
واملؤلف رمحه اهللا يسلك هذا املسلك كثريًا يف مثل هذه اآلية، ويقول: إنه قبل األمر بالقتال، وهذا يتضمن أن 

ة الضعف، والصواب: أن هذا يقال حىت بعد األمر تكون اآلية منسوخة ال يُعمل ا، ولكن هذا قوٌل يف غاي
  عليه؟ عليه اإلنذار والتبليغ وليس عليه اهلداية. ايشبالقتال، فالنيب عليه الصالة والسالم 

ْر ِإنَما َأْنَت ُمذَكٌر  ((والرسول عليه الصالة والسالم يقرأ يف كل مجعة غالبًا أو كثرياً:  َلْسَت َعَلْيِهْم * َفذَك
َنا ِإيَابـَُهْم  ((، ]22 -  21))[الغاشية:ْيِطٍر صَ ِبمُ  َنا ِحَسابـَُهْم * ِإن ِإلَيـْ   .]26 - 25))[الغاشية:ثُم ِإن َعَليـْ

  منسوخة؟ وكيف تكون مثل هذه اآليات اليت تكرر على املسلمني يف مجعام
  : معناه؟ ايشمث إن النسخ دعواه ليست باألمر اهلّني، 

آلية أو احلديث، وهذا يتضمن االعتداء على اهللا سبحانه وتعاىل وعلى رسوله، وهلذا جيب معناه: إبطال داللة ا
على اإلنسان أن حيرتز غاية االحرتاز من دعوى النسخ، وإذا عجز عن اجلمع فيقول: سبحانك ال علم لنا إال ما 
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وا: هذا منسوخ، وهذا مسلٌك علمتنا، لكن املؤلف رمحه اهللا وغريه كثري من أهل العلم إذا عجزوا عن اجلمع قال
  ليس جبيد وليس بسديد وليس بصواب، بل هو خطري.

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا أن املنسوخ يف الشريعة ال يتجاوز عشرة أحكام، ولو سلكنا ما سلكه املؤلف لكان 
    املنسوخ عشرات األحكام، أو رمبا يبلغ املائة. ويف هذا خطأ عظيم.

يقال حىت اآلن.. حىت بعد األمر  ]92))[النمل:اْلُمنِذرِيَن  فـَُقْل ِإنَما َأنَا ِمنَ  ل: ((فالصواب: أن هذا القو 
 بالقتال، فهو منذر، لكن هذا اإلنذار ال يقتضي أال يقوم مبا جيب عليه من اجلهاد، يقول: أنا منذر فليس علي

  هداكم وهداكم على اهللا سبحانه وتعاىل.
فالصواب يف هذه املسألة: أن اآلية حمكمة وغريها  هذا شيٌء ميكن حىت مع هذا القول.وأما مسألة األمر بالقتال ف

من أمثاهلا حمكم وال جيوز دعوى النسخ فيه؛ ألن من أهم شروط النسخ: تعّذر إمكان اجلمع، وإذا أمكن اجلمع 
ليس باهلّني يأيت حديث  ؛ ألن النسخ كما مسعتم هو عبارة عن إبطال مدلول اآلية أو احلديث، وهذا أمرٌ فال نسخ

  ومتسح عليه، ترى معىن النسخ ضربنا عليه.
  ، وأن يشرتط أن فيه قرينة تدل على النسخ؟...من شروط النسخ أن يكون الناسخ  ... :الطالب
  ال. ما هو بشرط هذا، املهم إذا تعّذر اجلمع وُعلم التاريخ فاملتأخر ناسخ. الشيخ:

ألا اسم فاعل فهو منذر والناس أو بالفتح ؟  هي بالكسر ]92))[النمل:ُمنِذرِيَن الْ  ِإنَما َأنَا ِمنَ  ويقول: ((
 منذرون.

. قل تفصيلفإنه على  ]91))[النمل:ِإنَما أُِمْرُت  ((معطوف على قوله:  ]93))[النمل:اْلَحْمُد ِللِه  َوُقلِ  ((
  لثناء على اهللا تبارك وتعاىل.وهذه اجلملة ل ]93))[النمل:اْلَحْمُد ِللِه  َوُقلِ  ((يعين: 

وقد أثىن اهللا على نفسه يف ابتداء اخللق ويف انتهائه، ويف ابتداء إنزال القرآن، ويف مقام التعظيم للرسول عليه 
  الصالة والسالم.. يف إنزال القرآن وما أشبهه.

يُكْم آيَاتِِه فـَتَـْعرُِفونـََها َسُيرِ  ((فهنا قال: احلمد هللا. ويش هو عليه؟ على كمال صفاته وبيان آياته. ومنها 
  .]93))[النمل:

واإلراءة أبلغ من البيان؛ ألنه قد يكون الشيء بيناً وتعمى عنه األبصار، ولكن اإلراءة أبلغ؛ إذ كل  )) َسُيرِيُكمْ  ((
  تفيد فائدتني: )) َسُيرِيُكمْ  ((والسني يف قوله:  مرئي فهو بّني وليس كل بّنيٍ مرئياً.

  : قرب هذا األمر.الفائدة األوىل
  والفائدة الثانية: حتققه.
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واإلراءة هنا بصرية وهي ملا كانت معّداة باهلمزة  ]93))[النمل:َسُيرِيُكْم آيَاتِِه  ((فهي تفيد التحقيق والتقريب 
  تنصب مفعولني، فاملفعول األول الكاف، واملفعول الثاين آياته.

ل املراد بآيات اهللا هنا اآليات الدالة على صدق ما أخرب به يف القرآن ه ]93))[النمل:َسُيرِيُكْم آيَاتِِه  ((وقوله: 
فتكون اآليات الكونية، أو هي أمشل من ذلك؟ الظاهر أا أمشل من ذلك، أا تشمل اآليات الدالة على صدق 

  وكذلك أيضاً اآليات الشرعية الدالة على كمال شريعته. وعد به رسوله وتوعد به أولئك. ما
أيضًا أبلغ من اإلراءة؛ ألنين قد أري اإلنسان شيئًا ولكن ال يعرفه، وهنا  ]93))[النمل: فـَتَـْعرُِفونـََها ((وقوله: 
  فعندنا بيان، وإراءة، ومعرفة. أعالها املعرفة، مث اإلراءة، مث البيان. ]93))[النمل: فـَتَـْعرُِفونـََها ((قال: 
: أن تقوم عليكم احلجة؛ ألم إذا أروا اآليات حىت عرفوها قامت نتيجة هذا ]93))[النمل:فـَتَـْعرُِفونـََها  ((قوله: 

  عليهم احلجة.
فأراهم اهللا يوم بدر القتل والسبي وضرب المالئكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم اهللا قال املؤلف رمحه اهللا: " 

   ". إلى النار
القمر قبل بدر، فإم طلبوا آية من  هذه من مجلة اآليات اليت أراهم إياها، وإال فقد أراهم اهللا تعاىل انشقاق

شاهدوه بأعينهم فقالوا: سحرنا حممد،  فلقتني، حىتفأشار إىل القمر فانفلقت  الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
  فاسألوا الركبان الذين يقدمون إىل مكة هل شاهدوا ذلك أم ال؟ فسألوهم فأخربوهم بأم شاهدوا ذلك.

ومنهم حممد رشيد رضا وأظن شيخه كذلك حممد عبده، وهذا خطأ  -انشقاق القمر- ه اآلية وقد أنكر قوٌم هذ
الساَعُة َواْنَشق اْلَقَمُر  اقْـتَـَرَبتِ  ((فاضح والعياذ باهللا؛ ألن األحاديث فيه متواترة، وإشارة القرآن إليه ظاهرة 

ء احلق والنور مبا جاء به الرسول عليه الصالة هم حرّفوا القرآن فقالوا: انشق القمر أي: بان ضيا .]1))[القمر:
والسالم، وهذا بال شك حتريٌف للقرآن وتكذيٌب مبا تواترت به السنة، فالصواب الذي ال شك فيه وهو من 

  معتقدات أهل السنة واجلماعة أن القمر انشق.
حيث إن القمر آية أفقية كٌل وقوهلم: إنه لو انشق لكان أمرًا عاملياً، وكان له ذكٌر تارخيي؛ ألنه أمر عاملي 

اهلمم تتوافر على نقلها، وال بد أن تُذكر يف  غريبة خارجة عن العادة.يشاهده، وحيث أن هذه احلالة بالقمر حالة 
  التواريخ كتاريخ اهلند، والروم، والفرس.. وما أشبه ذلك.

روه؟ بل لو ذكروا أنه مل يقع لقلنا كذبتم فنقول: تباً لكم أن جتعلوا ما أخرب اهللا به موضعاً للشك ألن هؤالء مل يذك
  وصدق اهللا.
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وأيضًا اجلواب على هذا أن نقول: ال يلزم إذا انشق القمر حىت رآه أهل مكة ومن بقرم أن يراه الناس مجيعاً؛ 
  ألن نصف الكرة األرضية ال ميكن أن يروه؛ ألنه غائٌب عنهم، هذه واحدة.

هل مكة ومن حوهلم قد يكون أتاهم يف منتصف الليل، أو يف آخر الكرة املقابلة اليت هي خسف األرض أل
الليل، أو عندهم غيوم مانعة.. أو ما أشبه ذلك. فموانع رؤيتهم له كثرية، ولكنه ما يهمنا أن يروه أو ال يروه، أو 

ألمور، هذا يف وتكذيب القرآن مبثل هذه األمور أو السنة املتواترة مبثل هذه ا يدونوه يف توارخيهم أو ال يدونوه.
فاإلنسان ما ينبغي أن يكون عقالنياً حمضاً، وال ينبغي أن  احلقيقة إيغاٌل يف العقل أو يف العقليات على ما يقولون.

  يكون ظاهرياً حمضاً، بل جيب أن يكون عنده عقل يزن به األمور، وإذا بانت األمور الشرعية فإنه ال جمال للعقل.
  إذاً: أراهم اهللا تعاىل آيات: 

  منها: انشقاق القمر.
ومنها أيضاً: أن النيب عليه الصالة والسالم شهد الناس كلهم أن احلجر يسّلم عليه والشجر يسّلم عليه، حىت أنه 

  ). كان حجٌر يسّلم علي بمكة أعرفه   يقول: (
ما الكفار  وكذلك أيضاً من اآليات: ما حصل يوم بدر، يوم بدر حصل من اآليات قتل وسيب وقتٌل ملن؟ لرؤساء

ألطرافهم.. لصناديد قريش، وقتل صناديد أعداء النيب عليه الصالة والسالم آية له؛ ألن ذلك نصٌر له، ولو   هو
كان ما قاله باطًال ما كان اهللا تبارك وتعاىل لينصره أبداً؛ ألن اهللا ما ينصر الباطل على احلق نصراً مستمراً، ولكن 

  ملؤمنني فينتصر أهل الباطل، لكنه انتصار مؤقت.قد يكون للباطل صولة ليمّحص اهللا ا
م إىل املدينة وهم أيضاً ميثّلون  ودفعسبعني رجًال منهم سيب منهم أحد أو ال؟ نعم. ُسيب  ،كذلك أيضاً: السيب

م أثخنتهم متامًا وأذلتهم إذالًال بالغاً، وهلذا مسّاه اهللا تعاىل يو  -وقعة بدر-من أشرافهم.املهم أن هذه الوقعة 
وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا حيصل، العرب ملا رأوا من النيب عليه  الفرقان ألن اهللا فرق فيه بني احلق والباطل.

الصالة والسالم وهم قّلة ثالمثائة وثالثة عشر رجًال غلبوا حوايل ألف من قريش، بكامل العّدة والعدد كثري، عرفوا 
وكذلك أيضًا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هل هذا ورد يف  َسلَم سيظهر.أن أمر الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 

  بدر أو ورد يف الكّفار مطلقاً؟
  حممد. ...اجلميع  :الطالب
اَب اْلَحرِيِق َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوفى الِذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعذَ  (( الشيخ:

  .]50))[األنفال:
  ... :الطالب
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  هل ذُكر أن املالئكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟ طيب. لكن يف بدر الشيخ:
  .... :الطالب
ا الرْعَب ِإْذ يُوِحي رَبَك ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأني َمَعُكْم فـَثَبُتوا الِذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِفي قـُُلوِب الِذيَن َكَفُرو  (( الشيخ:

ُهْم ُكل بـََناٍن  ما فيه أنه تضرب الوجوه واألدبار، فيه أنه  ]12)[األنفال:)فَاْضرِبُوا فـَْوَق اَألْعَناِق َواْضرِبُوا ِمنـْ
  فوق أعناقهم، وُيضرب منهم كل بنان يعين: األيدي. فهذا هو الظاهر.ُيضرب فوق األعناق، يعين: 

 ذلك سنة أيضًا بينت هذا، وإن كان املؤلف له وجهة نظر بأن املالئكة وأما ما ذهب إليه املؤلف فال أعرف يف
  تضرب وجوههم إذا أقبلوا على املسلمني، وتضرب أدبارهم إذا أدبروا عن املسلمني.

َفاْضرِبُوا فـَْوَق اَألْعَناِق  لكن ما دام أن هذا مل يرد فاألوىل االقتصار على ما ورد، وهو أن اهللا قال هلم: ((
ُهْم ُكل بـََناٍن َواْضرِ  َوَلْو  ((ما قال: اضربوا وجوههم وأدبارهم إال أن يقول قائل: إن قوله:  ]12)[األنفال:)بُوا ِمنـْ

يشمل هؤالء فإم من  ]50))[األنفال:تـََرى ِإْذ يـَتَـَوفى الِذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم 
فإن أراد املؤلف ا ما تشري إليه اآلية عموم اآلية فهو  د الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم.عن الكفار، فهم

  كيف عّجلهم إىل النار؟  ." وعجلهم اهللا إلى النار مقبول، قال: "
  من حني ميوت اإلنسان فهو يف عذاب القرب. :الطالب
لسالم، قبل موت الرسول عليه الصالة والسالم يعين: معناه عّجلهم اهللا قبل موت الرسول عليه الصالة وا الشيخ:

  حصل هلم هذا األمر وتعجلوا إىل النار.
ا تـَْعَمُلوَن ))[النمل: ((قال: "  َك بَِغاِفٍل َعمأي: عما يعملون، وعما تعملون.  بالياء والتاء ]93َوَما رَب "

  ". وإنما يمهلهم لوقتهم"  قراءتان سبعيتان.
  هذه مجلة املقصود ا التحذير والتسلية. ]93))[النمل:َغاِفٍل َعما تـَْعَمُلوَن َوَما رَبَك بِ  ((قوله: 

وفيها من صفات اهللا أا صفٌة من الصفات السلبية،  حتذير هؤالء املكذبني وتسلية الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم.
  وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن أمرين:

 كورة، وإثبات كمال ضدها فاهللا تعاىل ال يغفل؛ لكمال علمه ومراقبته.. كامل العلم وكامل املراقبةنفي الصفة املذ 
رة ومل نأخذ فوائد الدرس املاضي، نأخذه و انتهت الس .]52))[األحزاب:وََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء رَِقيًبا  ((

  اآلن.
  

  يستفاد منها: ]90))[النمل:بِالسيَئِة َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر َوَمْن َجاَء  ((أوًال: قال اهللا تبارك وتعاىل: 
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أن املدار يف العقاب على السيئات هو ايء ا يوم القيامة، ال جمرد العمل، قد يعمل اإلنسان السيئة وتكّفر أو 
  العربة بايء. يتوب منها، ولكن

  والعياذ باهللا. ]90))[النمل:َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر  ((الفائدة الثانية: إثبات عذاب النار؛ لقوله: 
الفائدة الثالثة: بيان شدة العقوبة والعياذ باهللا هلؤالء حيث يكّبون على وجوههم يف النار، والوجه أشرف األعضاء 

  فعك على خدك أو ضرب يف رجلك أيهن أشد إهانة؟وإهانته أعظم من إهانة غريه، لو أن أحداً ص
  الوجه. :الطالب
  الوجه أشد، وهلذا كان إكبام على وجوههم يف النار والعياذ باهللا أشد وأبلغ يف اإلهانة ويف العذاب. الشيخ:

يعين: ما  ]90))[النمل: َهْل ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ  ((الفائدة الرابعة: كمال عدل اهللا عز وجل؛ لقوله: 
  ظلمناكم أنتم الذين ظلمتم أنفسكم، فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب.
بدين حيث تكب وجوههم يف النار،  الفائدة اخلامسة: أن عذاب أهل النار والعياذ باهللا عذاٌب نفسٌي وبدين.

  .]90))[النمل:ُلوَن َهْل ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكنُتْم تـَْعمَ  ((نفسي حيث يوخبون ويقّرعون 
ما ظنك مبن يقال له مثل هذا، جتده مثًال ميتلئ خجًال، وميتلئ أيضاً ندماً.. يقول: ليتين ما عملت، ليت وليت، 

  .]52))[سبأ:التـَناُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد  َوَأنى َلُهمُ  ((ولكن 
ي، وقد ذكر اهللا تعاىل يف سورة املؤمنون أم يقولون: فإذاً ُجيمع هلم والعياذ باهللا بني العذاب البدين والعذاب النفس

َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنا ظَاِلُموَن  (( وهم لو أخرجوا منها لعادوا لظلمهم ما فيه  ]107))[املؤمنون:رَبـَنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
، لكن يقولون هذا من شدة ما ]28نعام:))[األَوَلْو رُدوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه  ((إشكال، كما قال اهللا تعاىل: 

 ]108))[املؤمنون:اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُموِن  ((فكان اجلواب والعياذ باهللا أعظم اجلواب يف اإلهانة:  جيدون.
غار والذل، وقد ذُكر أن اهللا تعاىل ال يكلمهم إال بعد مدة طويلة.. والعياذ باهللا، هذا جواب يف غاية اإلهانة والص

بعد مدة طويلة يكلمهم ذا الكالم الذي ال خري فيه هلم، بل هو تيئيس من كل خري، ومن كل فرج نسأل اهللا 
يعين: اندحروا وذلوا، وتلحقكم املهانة واإلهانة ومع  ]108))[املؤمنون:اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُموِن  ((العافية 

فإذًا ُجيمع ألهل النار بني العذابني: البدين،  اهللا العافية.ذلك ال تكلموِن، لستم أهًال ألن تكلموِن، نسأل 
  والنفسي.

  
اْلُمْسِلِميَن  ِإنَما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة الِذي َحرَمَها َوَلُه ُكل َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  ((قال: 

   .]91))[النمل:
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   يف هذه اآلية من الفوائد:
 ]91))[النمل:ِإنَما أُِمْرُت  ((أوًال: وجوب إعالن الرسول عليه الصالة والسالم مبا ذُكر؛ ألنه على تفصيل: قل 

  وهو واجٌب عليه أن يُعلن ذلك ألجل أن يكون قدوًة فيه.
  وجوب العبادة على النيب عليه الصالة والسالم ]91))[النمل:َأْن َأْعُبَد  ((ثانياً: قوله: 

ما يقال: إن التكاليف تسقط عن األنبياء واألولياء، بل جتب على النيب َصلى اللُه  ]91))[النمل:َأْعُبَد  َأنْ  (( 
َعَلْيِه َوَسلَم كما جتب على غريه، وجيب عليه هو عليه الصالة والسالم أن يشهد أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا. 

  هذا مقتضى اإلسالم.
طالن ما ادعاه أهل من يُزعم أم أولياء، أو أصحاب من يُزعم أم أولياء؛ حيث قالوا: إن الثالث: ذا نعرف ب

الويل يصل إىل درجة يسقط ا عنه التكليف، وهذا موجود عند الصوفية وغريهم.. يقولون: هذه العبادات اليت 
فإذا وصل اإلنسان  ]99))[احلجر:تَِيَك اْلَيِقيُن َواْعُبْد رَبَك َحتى يَأْ  ((نُكّلف ا وسائل إىل غاية، الغاية اليقني 

إىل اليقني سقطت عنه العبادة، وصار ال جيب عليه صالة، وال زكاة، وال صوم، وال حج، وال حيرم عليه نكاح 
  أحد يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ باهللا، ومن عدد صغري وكبري.

له مخسني امرأة، تعدوا النيب عليه الصالة والسالم مخسني امرأة، حىت الناس معهم اآلن يف أفريقيا الواحد منهم 
، أريدها زوجًة يل، وال أحد يبوأيضًا ما يتزوج بعقد، إذا اشتهى امرأة أرسل إىل أبيها وقال: خل بنتك تتزوج 

ل َصلى يتمكن من أن يعارض؛ ألم يزعمون أم وصلوا إىل غاية ال حيتاجون معها إىل تكليف، وإذا كان الرسو 
  اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أُمر أن يعبد اهللا فغريه من باب أوىل.

  ...؟:الطالب
  بلى ...كفار والعياذ باهللا الشيخ:
  شيخ هم يزعمون أن الويل أعلى من النيب. :الطالب
  هذا ما هو صحيح لو زعموه، هذا أيضاً من الكذب. الشيخ:

، ]91))[النمل: َرب َهِذِه اْلبَـْلَدةِ  (( جهني: من إضافة الربوبية إليهاأيضاً من فوائد هذه اآلية: فضيلة مكة من و 
ففيه فضيلة مكة على سائر البالد، وهلا فضائل كثرية لو  ]91))[النمل:الِذي َحرَمَها  كونه تعاىل حّرمها (( ومن

يُعد ركن من أركان اإلسالم،  مل يكن منها إال أن قصدها من أركان اإلسالم.. قصدها للعبادة من أركان اإلسالم،
  ما يف أي بلٍد يف العامل يكون القصد إليه فرضاً أبداً، وال سنة إال املدينة واملسجد األقصى.
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فإذا قال قائٌل يعارض ذلك  ]91))[النمل:الِذي َحرَمَها  الفائدة الرابعة: أن الذي حّرم مكة هو اهللا؛ لقوله: ((
حّرم  ) قلنا: ال؛ ألن معىن قوله: (إن إبراهيم حّرم مكة  لُه َعَلْيِه َوَسلَم من قوله: (ما ثبت عن رسول اهللا َصلى ال

وهلذا نقول مثًال: إن الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  ) أي: أظهر حترميها وأبانه، وإال فالذي حّرمها هو اهللا.مكة 
  وأبانه، وإن كان الذي حّرمه هو اهللا.حّرم امليتة واخلمر واخلنزير يعين: أظهر حترميه 

إن  وقول الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ( ]91))[النمل:الِذي َحرَمَها  فاملهم أن هنا ال منافاة بني قوله: ((
  واجلمع بسيط وواضح. ) إبراهيم حّرم مكة

  واملدينة حرمها اهللا؟ :الطالب
  إي نعم حّرمها اهللا. الشيخ:

َوَلُه   أن كل شيٍء فهو ملٌك هللا مكة وغريها لقوله: (( .]91))[النمل:َوَلُه ُكل َشْيٍء  قوله: (( ئدة اخلامسة:والفا
  .]91))[النمل:ُكل َشْيٍء 

الفائدة السادسة: الرد على القدرية الذين يقولون: إن اإلنسان مستقل بعمله، فإنه على قوهلم: خيرج بعض 
  .]91))[النمل:َوَلُه ُكل َشْيٍء   تعاىل يقول: ((األشياء عن ملك اهللا، واهللا

 فإن أحدًا يفهم أن ربوبية اهللا ]91))[النمل:َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة  ((الفائدة السابعة: بالغة القرآن؛ ألنه ملا قال: 
وهذا  ]91))[النمل:ْيٍء َوَلُه ُكل شَ  تعاىل خاصٌة يف هذا املكان، فاحرتازاً من هذا الفهم اخلاطئ أعقبه بقوله: ((

  ؟]91))[النمل:َوَلُه ُكل َشْيٍء  هل تدخل مكة يف قوله: (( من بالغة القرآن.
هذه املسألة خمتلٌف فيها عند األصوليني يعين: إذا ذُكر اخلاص مع العام، فهل التنصيص عليه خمرٌج له من العموم؟ 

أو أنه ال خيرجه من العموم فيكون ذُكر مرتني: مرة بصيغة فيكون ذُكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثًال والعناية به، 
  فما هو املتبادر للذهن؟ التخصيص، ومرة بصيغة التعميم.

  ما الذي يتبادر إىل أذهانكم؟ ]4))[القدر:تـَنَـزُل اْلَمالِئَكُة َوالروُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِهْم  ((
  الروح أمام املالئكة. :الطالب
مام املالئكة وهو جربيل، لكن يتبادر إىل الذهن يف ذهين أنا: أنه إذا ذُكر اخلاص بعد العام أو هو الروح أ الشيخ:

معرفون من الطلبة، أنت  منهم الطلبة؟قبله أنه ما أريد دخوله يف العام، عندما تقول: جاء الطلبة وعلٌي. وهنا 
العموم وإن نص عليه يف احلكم، لكن تفهم أنه خرج عنهم ملا نص عليه، وكفى بذلك فخرًا أن ُخيرج من بني 

أولئك يقولون: إنه ذُكر مرتني: مرة بطريق العموم، ومرة بطريق اخلصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إّيل أنه ليس  
  كذلك، نعم لو ذُكر العموم يف موضٍع آخر ومل يُذكر اخلصوص، فال شك أنه داخٌل يف العموم.
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  ؟... :الطالب
  وص.صخم اأنه إذا ذُكر خاص يكون عامنعم. على القول ب الشيخ:
  .... :الطالب
  الذي يقولون ذا يقولون: إنه توكيد، لكن ليس توكيد مطابق توكيد بالعموم. الشيخ:

ألن من  ]91))[النمل: َوَلُه ُكل َشْيءٍ  : أنه ال جيوز ألحد أن حيكم بغري ما أنزل اهللا؛ لقوله: ((تاسعةالفائدة ال
ني العباد، بل هو من أعظم األشياء، فإذا كان ذلك هللا فال جيوز ألحٍد أن يستقل به، ومن مجلة األشياء احلكم ب

  أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكاً هللا تعاىل يف ذلك، ونّزل نفسه منزلة ال يستحقها.
  أمر التحسني والتقبيح؟ إذاً: أمر التحليل والتحرمي واإلجياب إىل اهللا؛ ألن له كل شيء.

  إىل اهللا. :طالبال
ال. الصواب نعم إىل اهللا، ألن بعض األشياء ما نعرف عن حسنها وقبحها إال من اهللا، لكن أيضاً للعقل  الشيخ:

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال تـَْعِقُلوَن  ((ولذلك  جمال يف هذا. َأتَْأُمُروَن الناَس بِاْلِبر َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنـُْتْم تـَتـْ
  دل هذا على أن العقل حيّسن ويقّبح، فإن هذا من القبيح. ]44ة:))[البقر 

  ال تنـــــــه عـــــــن خلـــــــٍق وتـــــــأتي مثلـــــــه
  

ـــــــت عظـــــــيمُ    ـــــــك إذا فعل   عـــــــاٌر علي
  

ال يوجب وحيّرم.. اإلجياب والتحرمي إىل اهللا، وأما التحسني والتقبيح فيحّسن ويقّبح،  هفالعقل حيّسن ويقّبح، لكن
  ىل العقل، فدل ذلك على أن للعقل أن حيّسن ويقّبح.وهلذا حييل اهللا تعاىل أشياء كثرية إ

ولكن من األشياء ما ال يُعلم حسنه وقبحه إال بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح يف هذه املسألة.. مسألة التقبيح 
والتحسني العقلي صار فيها نزاع طويل بني أهل السنة واجلماعة، وبني أهل البدع، منهم من قال: ال حيّسن وال 

. والغريب أن هذا هو املفهوم من مذهب احلنابلة، قال الفتوحي يف كتاب خمتصر التحرير يف أصول الفقه: " يقّبح
  ".  وال يوجب وال يحّرم حن وال يقبّ العقل ال يحسّ 

  " هذا صحيح، وأما ال حيّسن وال يقّبح فهذا ليس بصحيح. ال يوجب وال يحّرمنقول: أما قوله: " 
ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهللا حسن، وما رأوه قبيحًا هللا عنه أنه قال: " يروى عن ابن مسعود رضي ا

  ". فهو عند اهللا قبيح
) اإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس  ورمبا يشهد هلذا قول الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: (

فت سريرته وخلصت نيته، هذا ما يطمئن لإلمث أبداً، أما فإن هذا دليل على أن اإلنسان، لكن اإلنسان الذي ص
  اإلنسان الفاسق فالفاسق تعرفون أن الزبّال ال مه الزبالة، لكن العطّار إذا قعد عند الزبالة ما ميكن جيلس.
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فاإلنسان الذي صفت سريرته وخلصت نيته، وعلم اهللا منه حسن القصد يوصى، وجتده إذا عمل السيئة لو هو 
البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب،  ي أا سيئة ما تطيب نفسه وال تستقر، وهلذا قال: (ما يدر 

) لكن هذا من خناطب به؟ كل الناس؟ ال. صاحب القلب الصايف اإلثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر 
  واإلميان اخلالص، أما الناس املنهمكون يف هذا فال خياطبون به.

  العقل مع عموم العرف. ... :الطالب
  ال ال. العقل العرف ما له دخل، اآلن العرف حيّسن أشياء قبيحة. الشيخ:
  والعطّار ما يستحسن. اآلن الزبّال يستحسن الزبالة، ... :الطالب
ال. هذا ما هو ما يستحسنه، رمبا أن العقل يستحسن الزبالة إذا صارت طريقًا للكسب، لكن نفسيته ما  الشيخ:
ا اإلنسان ألا مؤذية برائحتها، العرف ما يصلح؛ ألن الناس اآلن وقبل اآلن ميكن يستقبحون احلسن هلترتاح 

  ويستحسنون القبيح.
  ؟... :الطالب
  ).ما حاك في نفسك  نعم معلوم، حىت املسلم اخلالص الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قال: ( الشيخ:

َوأُِمْرُت َأْن  الرسول عليه الصالة والسالم مأموٌر بأن يكون من املسلمني، ((طيب. من فوائد اآلية أيضاً: أن 
  .]91))[النمل:اْلُمْسِلِميَن  َأُكوَن ِمنَ 

اْلُمْسِلِميَن  َأْن َأُكوَن ِمنَ  : أن اإلميان واإلسالم شيٌء واحد؛ ألن قوله: ((...الفائدة احلادي عشرة
ى احلاالت، وهو اإلميان، ولكن هذه املسألة وهي هل اإلسالم ال شك أن ما أمر به هو أعل ]91))[النمل:

  فيها أيضاً عراك بني أهل السنة واجلماعة أنفسهم وبينهم وبني األشاعرة. اإلميان أو ال؟
والصواب أن يقال: إن اإلسالم عند اإلطالق يشمل اإلميان، واإلميان عند اإلطالق يشمل اإلسالم، وأما عند 

نهما فإنه يكون اإلميان ما وقر يف القلب، واإلسالم ما قامت به اجلوارح؛ ألن اإلسالم من التقييد وأن يقرن بي
نسميهم مسلمني، لكن ما نسميهم مؤمنني؛  ...فاملنافقون الذين ال  .االستسالم وهي عدم املعارضة، بل املوافقة

  لعدم وجود اإلميان يف قلوم.
اِإليَماُن  ْعَراُب آَمنا ُقْل َلْم تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلما َيْدُخلِ األَ  قَاَلتِ  ((ومن الناس من يكونون وسطًا 

ا يدخل ما قال مل يدخل؛ ليفيد أن اإلميان قريب الدخول يف قلوم، لكنه مل  ]14))[احلجرات:ِفي قـُُلوِبُكْم 
ّ
مل

  يدخل إمنا هو قريب.
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منه، لو قرب إليهم نفروا منه، لكن هؤالء األعراب ما بعد دخل اإلميان يف  واإلميان من املنافقني بعيد، هم ينفرون
  .]14))[احلجرات:اِإليَماُن ِفي قـُُلوِبُكْم  َوَلما َيْدُخلِ  ((قلوم إال أنه قريب 

  إذاً: الصواب يف هذه املسألة: أن اإلميان واإلسالم إذا اقرتنا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا.
  بينما اإلميان هو األعمال الصاحلة. ... ... :الطالب
نعم. اإلميان ألنه داخٌل فيه، وهو إذا اقرتن مع اإلسالم ُفّسر هذا ذا وهذا ذا، أما عند اإلطالق  الشيخ:

  فيدخل فيه.
  ملا قلنا املنافقني مسلمني.  ... :الطالب
  نعم. مسلمون ظاهراً. الشيخ:
  ....الظاهر منقادون، ما يأتون  :الطالب

ر ذلك باألعمال الظاهرة املبنية على اإلخالص، َعَلْيِه َوَسلَم أراد أن يفس ال. ألن الرسول َصلى اللهُ  لشيخ:ا
واألعمال الظاهرة عند املنافقني مبنية على اإلخالص، وهلذا جيو هم يصلون مع الناس، ويذكرون اهللا سبحانه 

  .وتعاىل يف صالم، لكنهم ال يذكرون اهللا إال قليالً 
والرسول عليه الصالة والسالم مل يفّرق بينهم وبني أقارم يف املرياث وغريه، يورث بعضهم من بعض، وأخذ ذا 
شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال: إن املنافق يرث من املؤمن، واملؤمن يرث من املنافق، واستدل بأن الرسول عليه 

  ...الصالة والسالم
هم، فإنه إذا علم نفاقه ما جيوز أن يورث من املسلم أو انعارضه فيما إذا ُعلم نفق وهذا الذي قاله صحيح إال أننا

ُهْم َماَت َأَبًدا َوال تـَُقْم َعَلى قـَْبرِِه  ((يورث املسلم منه، وقد قال اهللا تعاىل:  َوال ُتَصل َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
  .]84))[التوبة:

  ما يعلم عن الناس كلهم. ... :الطالب
  ناس يعلمهم وفيهم ناس ما يعلمهم.فيهم  الشيخ:
ُلَو اْلُقْرآَن َفَمنِ  ((قال:  اْلُمنِذرِيَن  اْهَتَدى فَِإنَما يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضل فـَُقْل ِإنَما َأنَا ِمنَ  َوَأْن َأتـْ

  .]92))[النمل:
  ظية والعملية.اللف مامها النوعان ؟  يستفاد من هذه اآلية أوًال: وجوب تالوة القرآن بنوعيه

  فهو واجب على املرء أن يتلو القرآن تالوة لفظية وعملية، عن ظهر قلب أو وإن كان نظر؟ وإن كان نظر.
  الفائدة الثانية: فضيلة القرآن وشرفه، حيث كان مأموراً بتالوته.
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ُلَو اْلُقْرآَن  ((الفائدة الثالثة: وجوب حتكيم القرآن؛ لقوله:    .]92))[النمل:َوَأْن َأتـْ
اْلُمْسِلِميَن  َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  ((الفائدة الرابعة: وجوب تبليغ القرآن على النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم؛ لقوله: 

   .]92 - 91))[النمل:َوَأْن َأتْـُلَو اْلُقْرآَن  *


